
Zápis č. 18/2021 
 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 
uskutečnilo dne 23. 2. 2021 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 
 
Přítomni:  Ing. Vladimír Novotný, Ing. Miroslav  Keller, Ing. Zuzana Šánová, Ing. Petr 

Stoček 
Přítomni online: Ing. Rudolf Voráček, p. Vít Filipenský  
Nepřítomni: p. Jiří Bidmon, JUDr. Miloš Jirman, Ing. Jaroslav Kovačka, p. Miroslav Stehno, 

Ing. Irena Pechová  
Hosté:  MVDr. Vladimír Kovařík, ředitel PO Sportis 
 
Předseda přivítal členy KV přítomné na zasedání i prostřednictvím online přenosu a ředitele 
PO Sportis. Připomínky k minulému zápisu vzneseny nebyly, konstatoval, že výbor je 
usnášeníschopný. 
  
Program jednání: 
1. PO Sportis – propady v příjmech roku 2020 (nouzový stav – COVID) 
2. Diskuse, různé 

 
1. PO Sportis – propady v příjmech roku 2020 (nouzový stav – COVID) 
Předseda výboru přivítal ředitele organizace, požádal o zhodnocení minulého roku a 
předpokládaného vývoje vhledem k omezením COVID a nepříznivé epidemiologické situaci. 
MVDr. Kovařík – Situace roku 2020 byla složitá, PO provozuje převážně sportoviště a 
ubytovací zařízení. První kritické datum a omezení přišlo 13. 3., kdy se uzavřely sportoviště 
a ubytovací zařízení, přes léto přišlo rozvolnění a znovu se uzavřelo v říjnu. Relaxační 
centrum otevřeli 7. 12. a 12. 12. museli znovu zavřít. Organizace je závislá na příjmech 
z jednotlivých středisek, kvůli uzavření byla návštěvnost na RC místo 192 pouze 100 tisíc. U 
ostatních středisek to nebylo tak markantní. Situaci ovlivnilo také rozhodnutí rady města 
pronajmout objekt Tálského mlýnu jako celek. Protože již objekt neprovozovali (majetek 
vrátili městu v květnu), nemohli si požádat o kompenzaci Covid nájemné za první období. 
Přišli tedy o cca 300 tis. Kč. Vzhledem k omezeným příjmům se snažili i omezit výdaje. 
V relaxačním centru vypustili bazény, zaměstnance nechávali doma, od dubna je přeřadili na 
práce v autokempinku (zákonnou podmínkou byl jejich souhlas). V současném období to je 
problém, zda nechat zaměstnance doma (výpočet z průměrné mzdy) nebo pracovat na 
údržbě a opravách. Výdaje omezili na energiích i na mzdách (nemuseli zaměstnávat 
brigádníky, víkendové příplatky, přesčasy). Odhadovaná ztráta byla 1,5 mil. Kč, byla 
částečně kompenzovaná získanou dotací Covid ubytování – 768 tis. Kč. Aby nevykázali 
ztrátu, kterou by následně řešili se zřizovatelem, zapojili investiční fond, který čerpali na 
realizované opravy v roce 2020. Výsledkově skončili bez ztráty. V aktuálním roce vypadá 
situace obdobně, zavřené jsou provozy relaxační centrum, zimní stadion (led je rozpuštěný), 
fotbalový stadion, tenisové kurty (nafukovací hala byla otevřená 10 dnů). Rekreační areál je 
uzavřený, probíhala údržba lyžařských tratí. Street park je zavřený přes zimu. 
Rychlobruslařský ovál dali do výpůjčky jako testovací centrum (je požadována pouze úhrada 
energií). V provozu je HD Morava, ubytování pracovníků žďárských firem (90 % obsazenost 
před omezeními klesla na 75 %). Zažádali o kompenzace Covid gastro a ubytování (cca 
milion do letošního roku). Omezili i některé plánované akce, letos chtějí realizovat plot u 
zimního stadionu, další etapu sociálního zařízení na HD Morava. V přípravě je projektová 
dokumentace na rekonstrukci fotbalových kabin.  
p. Filipenský – Dotaz na délku trvání smlouvy na pronájem Tálského mlýna. Zda propustili 
zaměstnance. – Smlouva uzavřená městem je min. na 5 let. Zaměstnance měl převzít 
nájemce, jeden skončil. Propouštět se v současnosti nechystají, potřebují zaměstnance 
k provozu, až se uvolní omezení.  
Ing. Novotný – Zda má ředitel informace o Tálském mlýnu, zda je současná situace 
neodradila. – Spolupracovali při rozjezdu, v současnosti informace nemá.  



Ing. Voráček – Dotaz na uzavřený a zapáskovaný Skate park. – Dnes už zavřený není, byl 
zapáskovaný na popud městské policie, v areálu musí být upozorňující cedule max. 2 osoby.  
p. Filipenský – Vznesl podnět, že při letošních sněhových podmínkách mohlo být otevřené 
výdejní okénko na Piláku. 
 
Usnesení č. 1/18/2021 
Kontrolní výbor bere na vědomí informace o hospodaření PO Sportis.  
Hlasování  Pro  6          Proti 0          Zdržel se 0 
 
 
2. Diskuse, různé 
Termín příštího zasedání byl naplánován na úterý 30. 3. 2021 od 17:00 h. Do programu byla 
zařazena informace o společnosti Satt, a. s., za minulý rok (návaznost na covidová omezení) 
a informace o zimní údržbě (přizván ředitel společnosti). Druhým bodem bude vyhodnocení 
čtrnáctidenního svozu SKO (přizvána Ing. Wurzelová). 
Upozornění členů KV na lepší zabezpečení polikliniky z hlediska epidemiologické situace - 
jediná dezinfekce je u vchodu do lékárny, měla by být umístěna na každém patře.   
Jako plánované další téma byla stanovena kontrola a srovnání investičních akcí (výstavba 
terminálu hromadné dopravy – účelnost investovaných finančních prostředků, informace o 
přestupních linkách, rekonstrukce vodojemu, připravovaná akce propojka Jamská –
Brněnská).   
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 25. 2. 2021 
 
 
                                 Ing. Vladimír Novotný v. r.     
                        předseda kontrolního výboru  
Zapsala: Ing. Bořilová  

 


